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09 oktober 2017  2017-2018  nr. 05 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Gymrooster nieuwe sporthal v.a. 30 oktober (na herfstvakantie 

Dinsdag 11.00-11.45 groep 6 

Woensdag 12.30-13.15 groep 4/5 Groep 8 

Woensdag 13.15-14.00 groep3 Groep 7 

Vrijdag 10.15-11.00 groep 6 

Vrijdag 12.30-13.15 groep 4/5 Groep 8 

Vrijdag 13.15-14.00 groep 3 Groep 7 

 

Groep 1 en 2  

We werken deze week verder over het thema van de 

Kinderboekenweek: ‘Gruwelijk Eng’. We gebruiken hiervoor  

het project van de Kleuteruniversiteit: ‘Dit is een boek vol monsters.  
 

Groep 1: We blijven veel aandacht besteden aan het voorlezen,  

het boek: Dit is een boek vol monsters staat centraal. Daarnaast 

wordt er in de klas veel gerijmd en ordenen we voorwerpen van 

lang naar kort en smal naar breed.   
 

Groep 2: We blijven veel aandacht besteden aan het voorlezen, 

het boek: Dit is een boek vol monsters staat centraal. De kinderen 

in groep 2 hebben de letter S geleerd. Deze week  

herhalen we deze letter. Daarnaast wordt er aandacht besteed 

aan het auditief synthetiseren, bijvoorbeeld b- oo- m.  
 

Meisjeskleding: Op school vinden er regelmatig ongelukjes plaats. 

De hoeveelheid meisjeskleding is minimaal op school. Heeft u thuis 

nog oude broeken/rokjes/leggings of ondergoed liggen, dan 

zouden wij dit op school goed kunnen gebruiken.  
 

Groep 3  

Lezen: Deze week leren we de letters b, ee en oo. We leren deze 

letters ook schrijven.  
 

Kinderboekenweek: Volgende week hebben wij een schrijver in 

de klas en donderdag hebben wij een voorstelling.  
 

Groep 4/5 

Rekenen: Groep 4 gaat verder met het voorbereiden op de tafels 

d.m.v. herhaald optellen. Groep 5 gaat werken aan het domein 

optellen en aftrekken tot 1000. Daarnaast leren we de tafel van 6. 
 

Spelling/taal: Deze week werken we verder aan hoofdstuk 2.  
 

 
Harm Tiesingstraat 2 

7815 JJ Emmen 
: 0591-658985 
: stfransschool@primenius.nl 
: https://www.stfransschool.nl/ 

 

BELANGRIJKE DATA 
11-10-2017 

Ouderraadvergadering 

11-10-2017 

Popkids  

BSE Meerstede 15.30-16.30 

12-10-2017 

Herfstkrans maken 

BSE Gr. V. Pr. School 

15.30-17.00 

13-10-2017 

CBK Kidsclub  

 

13-10-2017 

Fabriek Noorderbr. Gr. 7/8 

 

19-10-2017 

Koffieochtend 8.30-9.15 
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Kinderboekenweek 

Maandag komt schrijfster Corien Oranje in de klas.  
 

Donderdag hebben we een voorstelling op school. 
 

Vrijdag is de ‘finale’ van de voorleeswedstrijd op school. In de klas 

wordt er 1 winnaar uit groep  

4 en 1 winnaar uit groep 5 gekozen.  

Groep 6 

Maandag komt schrijfster Corien Oranje ons van alles vertellen over 

het schrijven van een boek en hoe het is om schrijfster te zijn.  

I.v.m. het bezoek van Corien gaat de gymles maandag niet door. 
  

Woensdag hebben de leerlingen het signaaldictee over de 

woorden met au/ou, woorden met –ng en woorden met de letter 

i die klinkt als ie.  
 

Donderdag hebben de leerlingen een strategietoets van 

Nieuwsbegrip.  

In de klas wordt hard geoefend voor de voorleeswedstrijd. Er wordt 

één winnaar in groep 6 gekozen en hij/zij mag het vrijdag 

opnemen tegen de deelnemers uit de andere groepen.  

 

Groep 7  

Rekenen: We werken door aan kommagetallen, procenten en 

breuken. De kinderen moeten dinsdag hun huiswerk kennen over 

dit onderwerp. 
 

Taal en spelling: We werken nog steeds in thema 2 en we 

behandelen de woorden met IJ en EI en woorden met een C die 

klinkt als een S of K. 
 

Kinderboekenweek: De eerste kinderen hebben voorgelezen in de 

klas. Maandag gaan we verder en dinsdag is de winnaar van de 

klas bekend. De winnaar vertegenwoordigd onze klas op de 

voorleeswedstrijd van de school. 
 

Meester Tommy: Op dinsdag is meester Tommy ook vaak bij ons in 

de klas. Hij zal regelmatig lessen verzorgen in de groep. 

 

Groep 8 

Rekenen: De leerlingen werken verder in de doelen, die ze zelf 

gekozen hebben. 
 

Taal en spelling: Deze week gaan we verder met thema 2. 

Donderdag hebben we het controledictee. Bij taal starten we met 

het herhalen van de stof van thema 2. Volgende week hebben de 

leerlingen de toets van thema 2. 
 

Kinderboekenweek: Maandag hebben we de voorleeswedstrijd in de klas. De winnaar van de 

voorleeswedstrijd strijdt vrijdag mee voor de titel ’Voorleeskampioen van de Sint Fransschool’. 

 

GEEN JARIGEN  

DEZE WEEK: 

 

 

 

 

 

 

 


